
XIII. Przyk ady
Verena, 17-letnia licealistka

B dzie zdawa a za 2 lata egzamin maturalny. Jej rodzice 
i ona sama pytaj  si  o przysz e mo liwo ci zawodowe. Jest 
celuj c  uczennic .

Seria czynników prymalnych dodatnich:
G’5, V’5, G4, Z’4, Z4, S’4, S4, O3, W3, K3, V2, M2

Seria czynników sekundalnych dodatnich:
o8, m8, k7, s5, z4, v4, g4, w3

Grupowanie fotogra  i: Wybra a dwie grupy w pierwszej po-
zycji. 
1 grupa: Wszystkie fotogra  e posiadaj  cechy dla dzienni-
karstwa: opowiada  co  innym.

* 1-sza fotogra  a 1-szej grupy: no88 G’g (pisarka)
Skojarzenia: ona pisze, nie wiem o czym, ona wyobra-
a sobie co . Badaj cy: „Przy okazji – o czym mog a-

by  pisa ? W zwi zku z innymi osobami, w zwi zku 
z przesz o ci  lub w zwi zku z czym  naukowym, lub 
oboj tnie o czym?”
– Szuka  relacji:

* 2-ga fotogra  a: no 91 V’m (bibliotekarka, archiwista).
Szuka  czegokolwiek w zwi zku oboj tnie z czym i wy-
obra a  sobie. („Na przyk ad”?) – Ona szuka w starych 
ksi kach, czego  zwi zanego z cz owiekiem, który y  
dawniej.

* 3-ia fotogra  a: no 62 Go (reporterka, prowadz ca wywiad).
Ona usi uje tropi  sprawy, wiedzie , co kto  my li. Re-
porter.

* 4-ta fotogra  a: no 80 G’z (redaktorka mody).
Ona pisze równie  w zwi zku z czym . Ona pisze szyb-
ciej, ni  pierwsza (obrazek 88), ona krócej si  zastanawia 
si  nad pytaniami. („Pisze o czym?”) – O modzie. („Czy 
to ci  interesuje?”) – Nie specjalnie; ale mog oby by .

* 5-ta fotogra  a: no 94 Z’o (prezenterka TV)
Ona opowiada o tym, co kto  inny ustali .
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2-ga grupa fotogra  i: by  z innymi lud mi.
* 1-sza fotogra  a: no 71 V’k (kobieca s u ba pomocnicza 

w wojsku). 
Robi  co  z kilkoma osobami, prowadzi  je gdzie . Tak, 
porz dek mi si  podoba. Ma si  poczucie, e jest w tym 
logiczny system.

* 2-ga fotogra  a: no 43 Sg (nauczycielka nauczania po-
cz tkowego).
Co mog abym powiedzie ? Pokazuje si  co  i d y do 
tego, aby ta rzecz by a zrozumia a.

* 3-ia fotogra  a: no 49 Wm (piel gniarka; zajmuj ca si  
noworodkami i dzie mi do lat 3).
Zajmowa  si  dzie mi, interesowa  si , czy si  mi dzy 
sob  zgadzaj .

3-ia grupa: wszyscy robi  co  r koma.
Wybra a zdj cia z otniczki (36), mechanika samochodo-
wego, malarza budowlanego (31). Tokarza w metalu (13), 
szli  erza (18).
Skojarzenia: nale y zastanowi  si , co si  robi. Ona widzi 
co robi, gdy jest to sko czone.

4-ta grupa: wszystkie maj  cech  starych przedmiotów.
* Fotogra  a no 92: G’m (archeolo ka). 

To straszne, e tak d ugo nikt tego nie widzia  – le a o 
to w ziemi – i teraz to, co przedtem istnia o ukazuje si . 
Archeolog.

* Obrazek no 90: Z’m (konserwatorka muzealna). 
To równie  wi e si  z rzeczami kiedy  stworzonymi. Na 
obrazie poprzednim eksponujemy przedmiot. Tutaj jest 
dobrze wyczyszczony. („Co ona robi?”) Ona wystawia.

5-ta grupa: Oni robi  co  dla publiczno ci i powinni si  dla 
niej wysila .

* Obrazek 20: Zs (artystka cyrkowa).
Ona musi bardzo si  koncentrowa  i opanowa  si  aby 
nie spa , lecz je li jej si  uda do wiadcza wspania ego 
uczucia.

* Obrazek 78: Z’z (modelka).
Ona powinna równie  uwa a  na to, co robi.
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6-ta grupa: Zajmuj  si  kim , komu szczególnie nie idzie dobrze 
(chorzy ludzie).

* Obrazek 22: Gs (piel gniarka psychiatryczna).
* Obrazek 51: Sm (pomoc dla osób w podesz ym wieku).

7-ma grupa: Wszyscy zajmuj  si  dzieckiem.
* Obrazek 17: Ws (piel gniarka w pediatrii).

Lubi  ma e dzieci, mam 7 bratanków i siostrzenic.
* Obrazek 69: S’k (nauczyciel wychowania  zycznego).

Ona pokazuje dziecku jak powinno co  zrobi , jak mo e 
do tego doj .

* Obrazek 8: Ow (matka z dzieckiem).
Lubi  dzieci.

* Obrazek 68: G’w (psycholog dzieci cy).
Psycholog – ona d y do wykrycia, co jest nie w porz dku 
u tego dziecka.

* Obrazek 3: Sw (przedszkolanka).
Bawi si  z nim.

8-ma grupa: Zajmowa  si  lud mi.
Zdj cia 95, 40, 89.

9-ta grupa: Wszystkie maj  cechy nauki: 83, 38, 45.
10-ta grupa: Co  pasjonuj cego i niebezpiecznego.
11-ta grupa: Zajmowa  si  osobami doros ymi.

Sprzeda , porada, us ugi.
Zdj cia 57, 77, 87, 58, 63, 60, 93.

12-ta grupa: Rzemios o artystyczne.
Zdj cia 70, 52, 16.

Decyzja: Decyduje si  na dziennikarstwo. Przekaza em jej 
literatur  dotycz c  tego zawodu. Chce skontaktowa  si  z re-
dakcj  dziennika w swoim miejscu zamieszkania.

Realizacja: Otrzyma a zamówienie do pisania. Po dwóch 
miesi cach przekaza a mi swój pierwszy p atny artyku  do ga-
zety i napisa a: „Musia am pisa  o niedawno otwartym sklepie 
do majsterkowania. 

Problemem by o to, e nie mo na si  by o zadowoli  opisa-
niem przedmiotów które zosta y sprzedane... 

S dz  jednak e, e zawód dziennikarza mi odpowiada. Je-
stem bardzo szcz liwa, e wiem wreszcie, czego chc  i e sama 
mog  zrobi  co  w tym kierunku. To mi bardo przeszkadza o, e 
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pocz tkowo chodzi am do 
szko y bez celu i e my la-
no o mnie, e jestem jesz-
cze zbyt m oda, zbyt g upia 
i niedo wiadczona, by móc 
si  zdecydowa ...”.

Rok pó niej przys a a 
mi wiele artyku ów i oto, 
co mi napisa a: „Okropnie 
dobrze zda am w szkole! 
Przy apuj  si  cz sto na 
zadawaniu sobie pytania, 
co jest wart ten sukces. 
W ka dym razie wszystko sprawia mi przyjemno , zarówno 
szko a, jak i pisanie. S dz , e wesz am na w a ciw  drog  i to 
mi sprawia wielk  przyjemno ”

Karol, ucze  szko y podstawowej, 15 lat
Wybra  jedynie 8 zdj  pozytywnych. Oto seria: K3 V3 V’1 SE1

Pozwalam mu u o y  zdj cia w serii i kojarzy :
1-sza fotogra  a: no 13: Vk (tokarz metali).
T  maszyn  metal mo e by  dok adnie obrabiany.
37: Vv (mechanik).
Kszta towanie metalu, r cznie.
34: Kv ( lusarz)
R czna obróbka zgrubna metalu.
2: Kw (stolarz).
To równie  zawód r czny, lecz wol  metal ni  drewno.
11: SEk (kierowca ci arówki).
Samochód mnie interesuje, lecz bardziej jego dzia anie, ni  

jego prowadzenie. Wol  je dzi  rowerem ni  motocyklem.
45: Vg (elektronik TV)
Elektronik radiowy jest równie  zawodem r cznym. Lubi  

co  naprawia .
83: V’v (technik)
Interesuje mnie aparatura techniczna.
50: Km (hydraulik)
Lubi  dokonywa  napraw. Lubi  prace r czne.
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Bez w tpienia to praca r czna jest u Karola na pierw-

szym planie. Materia  jest równie  jednoznaczny: elazo, 
metal. Lubi wykony-
wa  prace naprawcze. 
Proponuj  mu równie  
obrazek V’g no 87 (kre-
larz przemys owy); 

on je umie ci  mi dzy 
zdj ciami oboj tnymi. 
Oto co mi powiedzia : 
„Jest to kre larz prze-
mys owy, lecz nie lubi  
by  w biurze”.

Jego czynniki kore-
sponduj  ze struktur  

sk onno ci lusarzy. Mia em okazje bada  10 praktykantów 
mechaników i 20 kre larzy maszynowych w zak adzie mecha-
nicznym. Tabela poni ej pokazuje, e lusarz wybiera naj-
pierw czynnik K, podczas gdy kre larz maszynowy akcentuje 
czynnik V.

Struktura sk onno ci praktykantów lusarzy (razem: 10):

K56 S47 V44 V’37 S31 G27 Z25 O21 M20 Z’20 G’20 W13 = 361

34E + 13 H 22E + 9 H

% 15,5 13 12,2 10,3 7,6 7,4 7 5,9 5,5 5,5 5,5 3,6 100%

Oto co oznacza ta seria dla lusarza:
K Przyjemno  z wykonywania czynno ci  zycznej
SE Zainteresowanie dla dynamicznego, energetycznego na-

st pstwa w czasie
V Dok adno , staranno
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Struktura sk onno ci uczni kre larzy maszynowych 
(razem 20):

Oto co oznacza ta seria dla kre larza maszynowego:
V Dok adno , staranno , dzia alno  w pracowni konstruk-

cyjnej
SE Zainteresowanie dla dynamicznego, energetycznego na-

st pstwa w czasie
Z Przedstawianie gra  czne V – Z = rysunek techniczny
G Idee konstruktywne (V – G)
Dla porównania; oto wybory 52 fachowców elektrotechniki 
(radio, TV, elektronika):

Struktura sk onno ci elektroników (razem: 52):

V92 V’74 S74 Z10 G’63 S’61 K61 G56 O53 W41 M33 Z’31 = 709

53 E + 21 H 43 E + 18 H

% 12,9 10,4 10,4 9,9 8,9 8,6 8,6 7,9 7,5 5,8 4,7 4,4 100

G G’ V’ V SE S’E Z O Z’ K M W

% 11,3 10,9 10,1 10,1 9,9 9,3 8,6 7,6 7,5 6,3 4,9 3,4 100

Gdzie:
G Zainteresowania dla poszukiwania nowych kombinacji
V Dok adno  i staranno  dla pomiarów i kontroli

Artystka cyrkowa i akrobatka (razem 15)

Z’ SE K S’E Z G’ W G V M V’ O

% 11,2 11,2 10,2 9,9 9,3 9,1 7,6 7,4 8,8 6 5,8 5,5 100
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Gdzie: 
Z Zawód widowiskowy
SE Dynamizm, ryzyko, potrzeba ruchu
K Si a  zyczna
G Bogactwo natchnie  (inspiracji), twórczo .

Pani R., ksi garka, lat 44
Przebywa a w szpitalu Z diagnoz  zaburze  psychosoma-
tycznych. By a skierowana przez lekarzy, aby wyja ni  jej 
sytuacj  zawodow .

Seria czynników prymarnych:

s11 w10 g9 k8 m8 v7 z5 o5

S’7 S7 G’7 G 6 Z’6 K 5 W5 Z5 M5 O4 V3 V’3

Seria czynników sekundalnych:

1-sza grupa: Co  maj cego rys sztuki i pi kno ci (Z – G) 
2-ga grupa: Dzieci, lecz preferencja m odych, od 15–16 lat 

(S – W)
3-ga grupa: Prace domowe, natura
4-ga grupa: Prace r czne
5-ta grupa: Ruch
6-ta grupa: Zawody opieku cze

7-ma grupa: Nauki (biologia)
8-ma grupa: Podró

Grupowanie zdj :
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W drugiej grupie pierwsze wybrane obrazek to obrazek 
no 8 Ow (matka z dzieckiem); a oto co powiedzia a: „Matka. 
Je li mam by  uczciwa, to chcia abym mie  dziecko, po-
niewa  moja aktualna praca w ksi garni nie by aby wa -
na. Mam mi niaka, który mi uniemo liwia posiadanie 
dziecka – i jestem zbyt stara – nie mam te  partnera. Tego 
mi niaka mam od dwóch lat, od czasu kon  iktu z moj  
siostr . Chciano mi w tym czasie usun  macic , lecz si  
wybroni am. Kiedy  mia am powody, aby nie mie  dziec-
ka. S dzi am, e by am zbyt znerwicowana. My la am, e 
najpierw powinnam by  zdrowa (bóle psychosomatyczne 
cewki moczowej i brzucha, z ogi kamienne w nerkach), by 
móc mie  dziecko. Gdy rodzice s  znerwicowani, to prze-
kazuje si  to dziecku. Nie chcia am tego zrobi  mojemu 
dziecku. My la am, e b d  oczekiwa  od dziecka wszyst-
kiego czego sama nie otrzyma am. Siedem lat temu my-
la am, e jestem w ci y; mia am ogromne pragnienie 

dziecka, lecz racjonalnie wszystko by o przeciwko temu 
i to przesz o. Faktycznie – jeszcze nie zrezygnowa am 
z tego pragnienia”.

Ten przyk ad ilustruje g boko  skojarze , z uwagi na 
które ta kobieta otwiera si  przed doradc . Ca a jej proble-
matyka osobista i jej kryzys zawodowy staj  si  zrozumia e: 
ona nie jest – w tej chwili – gotowa dokona  wyboru zawodu, 
gdy  jej najg bsze pragnienie posiadanie dziecka nie jest, 
lub nie mo e ju  by  zrealizowane. Jest te  oczywiste, e jej 
obecna praca w ksi garni nie odpowiada jej bardzo silnej 
potrzebie SH i e narzuca jej si  zmiana zawodu.

Decyzja: Poddaje pod rozwag  zmian  pracy i my l o zaj -
ciu si  dzie mi w gospodarstwie rolnym.
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Piotr, 19-letni licealista
To jego profesor, który wiele lat temu przyszed  na konsul-

tacj , da  mu nasz adres. Ma bardzo dobre oceny w j zykach, 
lecz s abe w matematyce i  zyce. Wybra  jedynie siedem zdj  
pozytywnych. Oto seria czynników:

Z2 Z’1 G’1 G1 V’1 V1

Pozwalamy mu u o y  te 7 zdj  w szeregu:
1-sza fotogra  a 80 G’z (artysta).

Zawód artysty: sposób w którym mo na tworzy , zajmowa  
si  tematem i jego przetwarzaniem w swojej pracy. Mam 
u siebie reprodukcj  obrazu Giacometti’ego, który przedsta-
wia to, co jest namalowane na tym zdj ciu. Jest to pewna 
niezale no , lecz pozostaje w czno ci z czasem.

2-ga fotogra  a 79 V’z (krytyk artystyczny).
Krytyk artystyczny, lub kto  kto pracuje w muzeum. Zajmu-
je si  sztuk , lecz z teoretycznego punktu widzenia. Niebez-
piecze stwo: mo e zaj  si  badaniem sztuki i zamkn  si  
w swoim w asnym wiecie. 

3-ia fotogra  a 30 Gz (dekorator).
W istocie jest to ta sama sprawa, co z fotogra   artysty. Jest 
to równie  artysta, lecz osobi cie wole pierwsza fotogra  , ni  
to, co robi ten artysta. Ten nie jest wyra ny. To jest bardziej 
element ozdobny, który wykonuje dla ratusza. Posiada z pew-
no ci  drugi zawód. Jego praca ma znaczenie regionalne.

4-ta fotogra  a 29 Vz (sk adacz drukarski).
Jest to rysownik artystyczny. Robi co  pe nego sensu. Zaj-
muje si  tworzeniem dla innych. Próbuje projektowa  co : 
a  sz. Lecz jest bardziej zale ny od innych, ani eli artysta. 
Powinien wykona  reklam  znaku towarowego czekolady. 
Mo e popu ci  wodze swojej fantazji i stworzy  co .

5-ta fotogra  a 20 Zs (kamerzysta).
Fotogra  a podobna. Kr ci  lm, dzie o sztuki. Dobrze si  ro-
zumie ze swoja ekip , d y do wykonania z nimi dobrego  l-
mu. Jest twórczy.

6-ta fotogra  a 10 Z’k (fotoreporter)
Jest to dziennikarz pracuj cy dla gazety i przekazuj cy to, co 
warto ciowe i w co si  anga uje. U ywa mowy. Aparat fotogra-
 czny jest mu równie  pomocny dla szybkiego wykonania zdj .
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7-ma fotogra  a 36 Zv (z otnik).
Mo e równie  tworzy  co  i poszu-
kiwa  pi kna. Otrzymuje wyrób, 
który stworzy  i w który si  zaan-
ga owa . D y do zrobienia czego  
we wspó pracy z klientami; zaczy-
na od klientów, w taki sposób, aby 
to im si  podoba o, wnosz c swój 
w asny wk ad. Chodzi o sprawie-
nie przyjemno ci innym. 

Po tej wypowiedzi pozwalam mu na wyra enie swoich idei na pi mie: 
„... e mam idea y bardzo wznios e i e jestem bardzo wyra  nowany. Nie 
potra   jeszcze wyobrazi  sobie zawodu w tym sensie, jaki niesie ten 
termin1. Dok adniej – b d  mia  sk onno ci do zaniedbywania w yciu za-
wodu. Gdy robi  co  zastanawiam si  zawsze nad konsekwencjami. Nie 
mog  zrobi  czego  (w co wierz ) nie b d c odpowiedzialnym za wyniki. 
A takich mo liwo ci zawodowych w naszych czasach nie ma zbyt wiele”.

Doradca: „Dlaczego jest to idea  
zbyt wygórowany?”

„Szukam zawodu, który mi pozo-
stawi wolno . Czynno ci, która nie 
jest systematyczna. Nie móg bym 
pracowa  w banku, poniewa  organi-
zacja banku mi si  nie podoba (nie-
zale nie od czynno ci jako takich). 
Moim idea em jest wesprze  co  po-
zytywnego, a nie bank. Mój idea  jest 
zbyt wygórowany: z pewno ci  po-
winno si  podporz dkowa  w pewnej 
chwili, dokona  kompromisów”.

Wychodz  z szeregu czynników i ich skojarze . Spraw  zasadnicz  
dla niego by oby zaj  si  pi knem. Oto, co o tym my li: „Tak, lecz 
ludzie s  równie  dla mnie wa ni, to nie ukaza o si  wystarczaj co po-
przez zdj cia. Nie mog  y  sam, ludzie równie  mnie interesuj : jak 
i dlaczego reaguj  tak, a nie inaczej, to, co na nich oddzia uje i jak, itd.”
1 S owo „proffesion” oznacza tyle, co otwarte wyznawanie czego  obwarowanego regu ami. 
W tym sensie „profesjonalnie” jest przeciwie stwem „spontanicznie”.



Przechodzimy teraz do wyboru (O) i pozwalam mu ufor-
mowa  grupy z tych fotogra  i.

1-sza grupa:

Wszyscy s  zaj ci w sposób twórczy.
Podgrupy:
a). Ms no 20(ogrodnik): zajmuje si  tym, co ywe, ro lin

Mg no 47 (garncarz): zajmuje si  garncarstwem – robi co  
sam; chodzi tu o pi kno Jest on zwi zany z ziemia, z glin .

b) Ci zajmuj  si  muzyk : wiolonczelista, kompozytor.
„Przez 7 lat gra em na pianinie, a teraz od wiosny na per-
kusji. To powoduje, e szalej  z przyjemno ci. „Dlaczego 
nie po o y e  tych zdj  na (+)?”
Gdy ma si  taki zawód musi si  nieprzyjemnie obna y . 
Gra na perkusji interesuje mnie bardziej jako hobby. 
(„Obna y  si ?”) Tak, nale y bez przerwy od nowa si  
przekracza .

c) Z’s (aktor): Z’z no 78 (mim)
Aktor teatralny ma ycie zbyt nerwowe i powinien bez 
przerwy przechodzi  samego siebie. Gdy mia em gra  na 
pianinie w mojej grupie – dla rodziców, nauczycieli i pi -
dziesi ciu osób: p aka em dzie  wcze niej i my la em, e 
tego nie prze yj . Po tym za  – by em najszcz liwszym 
cz owiekiem! W zesz ym roku grali my sztuk  teatraln  
i my la em, e tego nie prze yj  i po tym, gdy to si  sko -
czy o dozna em przyjemnego uczucia i rozlu nienia.

My l , e jestem zbyt nonszalancki, aby to znosi , zbyt non-
szalancki, aby przechodzi  za ka dym razem przez to brze-
mi . Lecz z kolegami pisz  periodyk. Tu mog  wyst pi  
z jednym z moich wierszy, poniewa  nie mam przed sob  
publiczno ci, która mo e mnie widzie . W ko ciele, w ma ej 
wspólnocie, wykonuj  niedzielne czytania. To bardzo dobrze 
wychodzi, lecz tam, nie wk adam w to, co robi  niczego od 
siebie. Czytam ewangeli , lecz nie jest to to, co ja zrobi em. 
(„Co chcia by  robi , gdyby  nie mia  tego zaniepokojenia? 
Czy ten niepokój gra jaka  rol  w twoim wyborze zawodu?”) 
Wybra bym wtedy zdj cia 74, 78 w pierwszej grupie pozy-
tywnej. Jest oczywiste, e poszukuj  ekspresji artystycznej.
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2-ga grupa:

Interesuj  mnie ludzie.
Chcia bym mie  kontakty, lecz na tych zdj ciach nie widz  
idealnego kontaktu.
Obrazek 93 (logopeda) i 43 (misjonarz)
Powinni przekazywa  co , powinni ci gle przynosi  co  dla 
innych 
(„Jak móg by  mie  idealny kontakt?”) Jako psycholog, 
pomóc innemu zobaczy  siebie w sposób bardziej jasny, 
aby ten drugi móg  si  urzeczywistni . Nie, e jeden po-
winien co  przynosi  drugiemu i ten nie mia by wiele do 
powiedzenia, jak w tradycyjnej szkole, gdzie ucze  nie ma 
wiele do powiedzenia i relacja nie rozwija si  w stron  po-
g bienia. 
Obrazek reportera Og 48 jest równie  zbyt jednostronna: 
stawia tylko pytania i wi kszo  czasu pyta o rzeczy jedynie 
powierzchowne.

3-ga grupa:

Zaj cie si  s owem. 
G’g no 88 (pisarz):
G’o no 96 (  lozof, mówca)
V’m no 91 (bibliotekarz).
J zyk jest dla mnie niezwykle 
wa ny – i to jako komuniko-
wanie czego  od siebie same-
go. Chodzi równie  o relacje 
z lud mi. I lubi  bardzo ksi -
ki. Ten (91) bierze co  dla sie-
bie z ksi ki, co zwraca nast p-
nie – pisze lub mówi. Lecz te 
ksi ki s  dla mnie zbyt stare.

To bardzo interesuj ce stwierdzenie, e te oboj tne zdj -
cia (0) powoduj  odpowied  „tak, lecz...” i prowadz  w ten 
sposób do g bszego i bardziej zró nicowanego os du.

Nast pnie wypracowujemy razem kierunek rozwoju 
sk onno ci. 
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Oto jego w asne sformu owania:
* abym móg  by  twórczy, to dla mnie bardzo wa ne;
* abym móg  równie  bada  ekspresj  twórcz  innych lu-

dzi, innych artystów;
* ja sam nie rysuj , nigdy nie rysowa em w wolnym cza-

sie i w konsekwencji chodzenie do szko y artystycznej 
nie wchodzi w gr . Nie zda bym egzaminu wst pnego. 
Wol  robi  inne rzeczy ni  rysowa . Na przyk ad: czy-
ta  lub ogl da  grawerunek. W wolnym czasie nie je-
stem twórczy; wol  porz dkowa  i czyta .

Na koniec dwu i pó  godzinnej rozmowy powiedzia  mi: 
„W istocie nie wiem naprawd , co b d  robi ”.

Poda em mu adres Centrum Informacji Zawodowej. Jest 
to instytucja, która jest zwi zana z Publiczn  Orientacj  
Zawodow . Tam mo e znale  informacj  na temat nauk te-
atralnych i dramaturgii.

W czasie nast pnej rozmowy przyniós  mi gazet  studenc-
k , której jest redaktorem. Periodyk jest pisany bardzo dow-
cipnie i jest pe en pomys ów. Powiedzia  mi, e posiada wiele 
reprodukcji dzie  sztuki i e du o przeczyta  o sztuce. 

W czasie rozmowy o poznaniu zawodów on my li, e orga-
nizacja wystawy, koncepcja prospektów prezentacji i redak-
cja tekstów o artystach mog aby go równie  zainteresowa . 

Zamówili my telefo-
nicznie prospekty dwóch 
zagranicznych uniwersy-
tetów, „szko y dla peda-
gogów sztuki” i „szko y 
dla kszta cenia muzyko-
logicznego i edukacji 
po redniej”. Przekaza-
li my mu adres fachow-
ców w nast puj cych 
dziedzinach: historia 
sztuki, krytyka sztuki, 
muzeum sztuki, mu-
zeum folkloru. 
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Nast pne spotkanie b dzie mia o miejsce po jego rozmo-
wie z nimi. W chwili przed po egnaniem powiedzia  mi: Widz  
jednak teraz, e istniej  i dla mnie mo liwo ci zawodowe”.

Wniosek: 
Osoba zasi gaj ca porady powiedzia a mi: „Te fotogra  e 

to jak lustro, w którym si  przegl damy i które pozwala po-
wiedzie  rzeczy, które ju  znali my, lecz których nigdy nie 
sformu owali my”.

W wietle powy szych przyk adów staje si  jasne, e BBT 
stawia pytanie o zawód w sposób ca o ciowy i e osoba zasi -
gaj ca porady mo e wyrazi  swoj  sytuacj  psychiczn  i za-
wodow  w sposób projektywny. To staje si  mo liwe jedynie 
wtedy, gdy doradca ma czas i daje czas osobie zasi gaj cej 
opinii. Test faworyzuje kontakt ludzki zdolny do „uniesienia” 
osoby zasi gaj cej opinii – nie ograniczaj cy si  do doradze-
nia, lecz asystuj cy przez pewien czas na jej w asnej drodze, 
aby mog a znale  zawód, w którym mog aby si  zrealizowa  
i by  usatysfakcjonowan .
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